Husqvarna “Īpašs konkurss Husqvarna Automower® īpašniekiem!” konkursa
noteikumi un nosacījumi
Piedaloties konkursā "Īpašs konkurss Husqvarna Automower® īpašniekiem!" (turpmāk
“Konkurss”), dalībnieki piekrīt noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk tekstā “Konkursa
nolikums”).
Organizators
1. Konkursa organizators ir SIA "Husqvarna Latvija" (turpmāk “Husqvarna”).
2. Husqvarna var bez iepriekšēja brīdinājuma atcelt vai mainīt Konkursu, Konkursa nolikumu vai
atsevišķus noteikumus un nosacījumus. Jebkuras izmaiņas tiks publicētas Facebook vietnes
“Husqvarna Latvija” lapā.
Dalība konkursā
3. Konkursā var piedalīties ikviens Husqvarna Automower® īpašnieks, kurš dzīvo Latvijā.
Minimālais dalībnieku vecuma ierobežojums ir 18 gadi.
4. Konkursā nedrīkst piedalīties uzņēmuma SIA "Husqvarna Latvija" un citu Konkursa
organizēšanā, pārvaldībā, reklamēšanā vai rīkošanā iesaistīto uzņēmumu darbinieki un viņu
ģimenes locekļi.
5. Ikviens Konkursa dalībnieks, iesūtot pieteikumu dalībai Konkursā, piekrīt, ka iesūtītie materiāli
tiek uzglabāti atbilstoši personu datu apstrādes noteikumiem un var tikt izmantoti Husqvarna
mārketinga aktivitātēs vietnēs Facebook un Instagram un citos plašsaziņas kanālos bez
iepriekšējas saskaņošanas līdz 2021. gada 31. decembrim.
Konkursa norises laiks
6. Konkursa norises periods, kura laikā var iesūtīt pieteikumus: 2020. gada 12. maijs - 2020. gada
14. jūnijs plkst. 23.59.
Pieteikumi
7. Dalībnieks var iesūtīt pieteikumu Konkursam vairākas reizes, taču katrs no jauna iesniegtais
pieteikums aizstās iepriekšējo pieteikumu. Tikai pēdējais iesniegtais pieteikums piedalīsies
Konkursā.
8. Konkursam pieteikties var tikai Konkursa nolikumā norādītajā kārtībā. Šī Konkursa ietvaros
pieteikums ir jāsūta uz e-pastu info@husqvarna.lv.
9. Lai persona (turpmāk “Dalībnieks”) piedalītos Konkursā, ir jāiesūta sekojoša informācija:
9.1. Dalībnieka dati (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pilsēta);
9.2. Sava robotizētā zāles pļāvēja Automower® apraksts, norādot modeli, iegādes aptuveno
gadu un jebkādas interesantas īpašības, atziņas, faktus, secinājumus. Aprakstu/stāstu var
veidot brīvā formā, zīmju skaits nav ierobežots;
9.3. Robotizētā zāles pļāvēja bildes un/vai video, kur tas redzams darbojamies dārzā. (Ja šādas
bildes/video nav pieejami, to vietā var iesūtīt sava dārza foto/video, kur sezonas laikā parasti
strādā Automower® un paša Automower® pļāvēja bildi).
9.4. E-pasta temata ailē obligāti jānorāda vārds “Konkurss”.
Diskvalifikācija

10. Pieteikumi kādas citas personas vārdā netiks pieņemti. Pieteikumu par vienu konkrētu
Automower® drīkst iesniegt tikai viena persona.
11. Jebkurš Dalībnieks, kurš piedalās Konkursā veidā, kas pēc Husqvarna uzskatiem ir pretrunā ar
Konkursa nolikumu vai rada netaisnīgu rīcību pret citiem dalībniekiem, var tikt izslēgts no
Konkursa pēc Husqvarna vienpusēja lēmuma.
Galvenā balva un Papildbalvas
12. Konkursa Galveno balvu iegūs 1 dalībnieks. Konkursa galvenā balva ir Husqvarna akumulatora
produkti 500 EUR vērtībā (turpmāk “Galvenā balva”).
13. Konkursa Papildbalvas iegūs 10 dalībnieki. Papildbalva ir Husqvarna Automower® korpusa
uzlīmes (turpmāk “Papildbalva”). (Korpusa uzlīmes ir īpašas uzlīmes, ar kurām iespējams
aplīmēt savu robotizēto zāles pļāvēju, lai pielāgotu to savam dārzam, mājai vai personīgajam
stilam. Ir pieejamas gatavas dažādu dizainu uzlīmes, no kurām atliek vien izvēlēties sev
tīkamāko. Apskatīt uzlīmes iespējams šeit: https://www.myhusqvarna.com/).
14. Galveno balvu un Papildbalvas nevar saņemt skaidrā naudā.
15. Organizatoram Husqvarna ir tiesības mainīt Galveno balvu un Papildbalvas vai piedāvāt
līdzvērtīgu balvu, ja tas ir nepieciešams tādu apstākļu dēļ, kas ir ārpus Husqvarna kontroles.
16. Organizatoram ir tiesības izsniegt vēl Papildbalvas, ja Organizators uzskata, ka tas ir
nepieciešams.
Papildbalvas ieguvēju noteikšana un 3 finālistu izvēle
17. Husqvarna eksperti, balstoties uz pieteikumu kvalitāti, vienpusēji izvēlēsies 10 dalībniekus, kuri
katrs iegūs vienu Papildbalvu, kā arī izvēlēsies 3 finālistus, pamatojoties uz iesūtītajām atbildēm
un vizuālajiem materiāliem (daudzu līdzvērtīgu pieteikumu gadījumā finālistu izvēle var tikt
veikta, izmantojot izlozi). Desmit Papildbalvas saņēmēji un 3 finālisti tiks paziņoti vietnes
Facebook “Husqvarna Latvija” lapā 2020. gada 15. jūnijā.
Papildbalvas saņemšana
18. Husqvarna sazināsies ar desmit Papildbalvu ieguvējiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc
Konkursa Papildbalvu ieguvēju paziņošanas vietnē Facebook, kas notiks 2020. gada 15. jūnijā.
Sazināšanās notiks, izmantojot e-pasta adresi, no kuras saņemts dalības pieteikums.
Uzvarētājiem būs 20 (divdesmit) darba dienas laika, lai saņemtu Papildbalvu vai vienotos par
tās saņemšanu. Ja Husqvarna nevarēs sazināties ar uzvarētāju, izmantojot norādīto e-pasta
adresi, vai uzvarētājs nesniegs atbildi noteiktajā laika periodā, organizatoram Husqvarna ir
tiesības izvēlēties citu uzvarētāju saskaņā ar šī Konkursa nolikumu.
19. Visus ar Papildbalvām saistītos nodokļus sedz SIA "Husqvarna Latvija".
Konkursa fināls un uzvarētāja noteikšana
20. 15. jūnijā vietnes Facebook “Husqvarna Latvija” lapā tiks publicēti ieraksti par trīs finālistiem.
Šie ieraksti piedalīsies Facebook Balsošanā (Balsošana šajā izpratnē ir atzīme “Patīk”, “Mīlu” vai
“Care” pie konkrētā video). Balsošana ilgs no 15. jūnija līdz 21. jūnija 23:59. Visvairāk “Patīk”,
“Mīlu” vai “Care” atzīmes ieguvušais video uz Balsošanas noslēguma brīdi būs Konkursa
uzvarētājs un Galvenās balvas ieguvējs.
Galvenās balvas ieguvēja paziņošana un Galvenās balvas saņemšana
21. Galvenās balvas ieguvējs tiks paziņots Facebook vietnes “Husqvarna Latvija” lapā 22. jūnijā.
Husqvarna sazināsies ar Galvenās balvas ieguvēju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Balsošanas
beigu datuma, kas ir 2020. gada 21. jūnijs, izmantojot e-pasta adresi, no kuras saņemts dalības
pieteikums. Uzvarētājam būs 20 (divdesmit) darba dienas laika, lai saņemtu Galveno Balvu vai

vienotos par tās saņemšanu. Ja Husqvarna nevarēs sazināties ar uzvarētāju, izmantojot
norādīto e-pasta adresi, vai uzvarētājs nesniegs atbildi noteiktajā laika periodā, organizatoram
Husqvarna ir tiesības izvēlēties citu uzvarētāju.
22. Visus ar Galveno Balvu saistītos nodokļus sedz SIA "Husqvarna Latvija".
Specbalva Husqvarna robotizētajam zāles pļāvējam-senioram
23. No desmit Papildbalvu saņēmējiem tiks izvēlēts vecākā Automower® īpašnieks, kurš tiks īpaši
sveikts ar Specbalvu (turpmāk “Specbalva”). Specbalva ir Automower® apkopes pakalpojums,
kas ietver sekojošo: tīrīšana, nažu nomaiņa, programmatūras pārbaude un atjaunināšana, ja
tāda ir pieejama, visu sistēmu darbības pārbaude pie datora, gultņu nomaiņa, ja tāda
nepieciešama, blīvējumu nomaiņa, uzlādes spaiļu pārbaude.
24. Husqvarna sazināsies ar vienu Specbalvas ieguvēju 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Konkursa
Papildbalvu un Specbalvas ieguvēju paziņošanas vietnē Facebook, kas notiks 2020. gada 15.
jūnijā. Sazināšanās notiks, izmantojot e-pasta adresi, no kuras saņemts dalības pieteikums.
Uzvarētājiem būs 20 (divdesmit) darba dienas laika, lai saņemtu Specbalvu vai vienotos par tās
saņemšanu. Ja Husqvarna nevarēs sazināties ar uzvarētāju, izmantojot norādīto e-pasta adresi,
vai uzvarētājs nesniegs atbildi noteiktajā laika periodā, organizatoram Husqvarna ir tiesības
izvēlēties citu uzvarētāju saskaņā ar šī Konkursa nolikumu.
25. Visus ar Specbalvu saistītos nodokļus sedz SIA "Husqvarna Latvija".
Personas dati
26. Husqvarna apstrādā un uzglabā personas datus (piem., vārdu un uzvārdu, telefona numuru,
adresi un e-pasta adresi) no brīža, kad Dalībnieki iesūta pieteikumu Konkursam. Personas datu
apstrāde ir nepieciešama, lai Husqvarna varētu izpildīt savas saistības saskaņā ar šī Konkursa
nolikumu. Husqvarna darbojas kā datu pārzinis.
27. Papildinformāciju atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem un Husqvarna
īstenoto personas datu apstrādi skatiet šeit: https://privacyportal.husqvarnagroup.com.
Atbildība
28. Husqvarna neuzņemas nekādu atbildību par tādiem pieteikumiem, kas ir pazuduši,
aizkavējušies, nepareizi nosūtīti vai nepilnīgi aizpildīti.
29. Husqvarna nav atbildīga par bojājumiem, zaudējumiem vai defektiem, kas radušies pēc
Galvenās balvas vai Papildbalvu saņemšanas. Katrai balvai darbojas tās attiecīgā garantija pēc
likumdošanas.
Dažādi
30. Ja kāds no šī Konkursa nolikuma noteikumiem un nosacījumiem kļūst nederīgs vai nav
īstenojams, tas neietekmē citu noteikumu un nosacījumu derīgumu un īstenojamību.
31. Husqvarna patur tiesības pārtraukt konkursu, kā arī neizsniegt Balvas, ja tiek pārkāpti
noteikumi vai iestājas force majeure apstākļi. Konkursa pārtraukšanas gadījumā informācija tiks
nodota pēc iespējas ātrāk gan sociālajos medijos, gan arī Husqvarna sazināsies ar visiem tā
brīža dalībniekiem ar e-pasta starpniecību.
32. Jebkuros jautājumos, kas saistīti ar Konkursa norisi un kurus nenosaka šis Nolikums, Husqvarna
var pieņemt vienpusēju lēmumu.
33. Pretenziju gadījumā konkursa dalībnieks vēršas pie SIA „Husqvarna Latvija”, rakstot uz e-pastu:
help@husqvarna.lv. Pretenzija tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no tās saņemšanas brīža.
Atbilde uz pretenziju tiks sniegta rakstveidā, atbildot uz saņemto e-pasta vēstuli. Pretenziju var
iesniegt līdz 2020. gada 30. jūnijam.

